
At vide, hvad der ”falder naturligt” for en person, hjælper dig med at udvælge de kandidater, som 

vil føle sig motiverede i jobbet, hvilket øger sandsynligheden for, at de opnår succes, hvis du 

ansætter dem. Ved at anvende PI Job Assessment defineres de motivationsdrivkræfter og den 

kognitive kapacitet, som du er på udkig efter, og PI BA viser, i hvor høj grad dine kandidater 

matcher kravene. 

At holde medarbejdere motiverede og engagerede 
kræver mere end det ideelle match mellem personen og 

stillingen. PI BA hjælper ledere med at forstå, hvilke 
behov de skal opfylde, hvordan personer 

komplimenterer hinanden, og hvordan de coacher og 
udnytter deres medarbejderes potentiale på den mest 

effektive måde. 

Udfyldningstid: 5-10 minutter

Udfyldes af: Ansøgere/medarbejdere

Tilgængelige sprog: 65+
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HVORFOR DET 
VIRKER

HVAD FÅR EN PERSON TIL AT TRIVES?

Et afgørende aspekt af en succesfuld rekruttering og engagerede 

medarbejdere er at vide, hvad der skal til, for at en person trives. PI 

Behavioral AssessmentTM (PI BA) kortlægger personligheden i fire 

motivationsdrivkræfter. Disse drivkræfter og deres indbyrdes forbindelse 

skaber en persons behov og hjælper dig med at forstå den tilhørende 

adfærd. 

INSPIRE – et ledelsesværktøj

HIRE – værdien af indsigt

FORMÅL

❖ Identificere motivationsdrivkræfter
❖ Forudsige adfærd
❖ Matche jobkrav med personlighed
❖ Øge medarbejdertrivsel
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The Predictive Index® er et registreret varemærke ejet af Predictive Index, LLC og er anvendt her efter tilladelse

Med data fra 350+ videnskabelige studier samt 
overholdelse af den amerikanske kommission for lige 

rettigheders standarder (EEOC) kan PI BA tilføje 
videnskabeligt valideret objektivitet til din subjektive 

vurdering. 



METODOLOGI
Den 5-10 minutter lange personprofil udfyldes online. Svarene omsættes til 

fire motivationsdrivkræfter, og tre grafer viser personens PI-mønster.

HIRE
Brug PI Job Assessment til at fastslå jobkravene. PI Software rangerer kandidaterne efter 

jobmatch baseret på personlighed (PI BA) og kognitiv kapacitet (PI CA). 

Du har en række rapporter til rådighed – uden ekstra omkostninger. Nedenfor ses 

blot nogle af de tilgængelige rapporter, som kan hjælpe dig med at inspirere dit 

personale ved at skabe indsigt.
INSPIRE
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MEDFØDTE DRIVKRÆFTER – DET, DER ”FALDER 

NATURLIGT” I EN PERSONS ADFÆRD

HVORDAN PERSONEN TROR, HAN/HUN 

BØR TILPASSE SIG OMGIVELSERNE 

HVORDAN EN PERSON NORMALT 

OPFØRER SIG PÅ ARBEJDSPLADSEN

SELV

SELF-
CONCEPT

SYNTESE

UNDERSØG ADFÆRDS-

DRIVKRÆFTER OG 

BEHOV

VEJLED MENNESKER I 
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EFFEKTIVT

ØG LEDERES 

SELVBEVIDSTHED

COACH EN 

PERSONS 

UDVIKLING

MÅLRET 

LEDELSESSTRATEGIER 

TIL EN PERSON

OVERSIGT OVER 

ADFÆRDSMÆSSIGE 

DRIVKRÆFTER I ET TEAM

OPTIMER 

TEAMPRÆSTATION 

OG SAMARBEJDE

HVORDAN DET 
VIRKER


